
Test: Sprawdź jak zarządzasz swoim czasem

Presja z zewnątrz sprawia, że pracuję wówczas najlepiej.

Nawał zajęć i presję otoczenia obwiniam o to, że nie poświęcam czasu
sobie i swojemu życiu.

PUNKTY

SUMA

Irytuję się, gdy ludzie wokół mnie są opieszali a tempo załatwiania spraw,
które dzieją się wokół mnie jest wolne. Nienawidzę czekania i stania w kolejce.

Gdy biorę w pracy dni wolne lub nie pracuję czuję się winny.

Jestem w nieustannym pośpiechu, z jednego miejsca do drugiego i od
sprawy do sprawy.

Zauważam, że odsuwam ludzi od zadań bym mógł je sam dokończyć.

Odczuwam niepokój kiedy jestem z dala od zadań zawodowych przez
więcej niż kilka minut.

Gdy coś robię, myślami jestem zupełnie przy innej sprawie.

Jestem w swoim żywiole, gdy muszę działać w krytycznej sytuacji.

W sytuacji nowej, trudnej lubię emocje. Wydaje mi się to fajniejsze niż
spokojne dążenie do długoterminowych celów.

Zamiast spędzać czas z ważnymi dla mnie ludźmi wolę walczyć
z trudnymi sytuacjami.

Myślę, że ludzie mnie zrozumieją, gdy po raz kolejny będę musiał odwołać
inne sprawy i zajmę się rozwiązaniem trudnego problemu.

Myślę, że moje życie będzie lepsze jeżeli przezwyciężę wiele trudnych sytuacji.

Gdy jem drugie śniadanie lub inne posiłki, nie przerywam pracy.

Duży stos dokumentów/ wiadomości sprawia, że moja praca wydaje mi się owocna.

Wierzę, że pewnego dnia będę robić  to, czego pragnę.
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NIGDY — 0 RZADKO — 1 CZASAMI — 2 CZĘSTO — 3 ZAWSZE — 4

Przypisz każdemu zdaniu odpowiadającą mu punktację, 
która najlepiej odzwierciedla Twoje zachowanie.



Niewielkie uzależnienie umysłu od spraw pilnych. Pilność jest tym aspektem,
który bierzesz pod uwagę przy realizacji zadań, ale nie dominuje u Ciebie.

W oparciu o „7 nawyków skutecznego działania” Stephen Covey, 1998

Mocne nastawienie umysłu na realizację spraw pilnych. Zwróć na to uwagę!
Możesz wykazywać tendencję do uznania większości zadań za pilne i mieć trudności
z odróżnieniem zadań ważnych od pilnych. 

Uważaj! Pilność zadań może być najważniejszym aspektem Twojego działania.
Możesz wykazywać tendencję do traktowania większości zadań jako pilne,
co może Ci utrudniać efektywne funkcjonowanie. Taka postawa „uzależnienia
od spraw pilnych” może mieć wpływ na Ciebie i innych. 
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